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Een mini koffi ebar binnen handbereik. 
De fl exibele en handige semiautomatische 
koffi eautomaat.



xs xs

CARD

Betaalsystemen

Er kan worden betaald met munten of 
card-gebruik volgens het executive of 
MDB protocol

Perfect geserveerde dranken

Dranken kunnen naar keuze worden 
bereid in kopjes, glazen, mokken of 
bekers

Muntgeld, speciale munten

Betaalkaarten, sleutelsystemen

De extra kleine koffi ebar als 
middelpunt van de ruimte

XS biedt uiteenlopende warme 
dranken, zoals cappuccino, espresso 
en heerlijke chocolademelk. Voor uw 
klanten, gasten en werknemers, op 
kantoor, in de winkel en in de verga-
derzaal. Overal en altijd op het juiste 
moment.

Eenvoudig, fl exibel en handig te 
installeren en te vullen voor 
optimaal gemak

De XS is met zijn bescheiden afmetin-
gen  zeer fl exibel. Bovendien bereid hij 
warme dranken met een uitstekende 
smaak. Installeren, aansluiten en 
bijvullen is zeer eenvoudig.

Lichtshow

XS houdt net als de andere koffi eau-
tomaten van Rheavendors rekening 
met de belangrijkste verkoopbegin-
selen: gebruiksvriendelijkheid, een ver-
fi jnde smaak voor bijzondere dranken 
en bewaking van het kwaliteit/prijs-
concept.
De verlichte afbeelding op de voor-
zijde en een verlichte startknop mar-
keren de stapsgewijze drankselectie. 
De koffi e smaakt voortreffelijk. 

Oog voor detail

De compacte en hard werkende 
Rheavendors koffi ezetter belichaamt 
decennia van Italiaanse kennis op het 
gebied van koffi e. Het gepatenteerde 

Speed Mix systeem mengt dranken 
op basis van oplosproducten. Het sy-
steem bevat geen kleppen, om schade 
door kalkafzetting tot een minimum 
te beperken. Dranken kunnen naar 
keuze worden bereid in mokken of in 
plastic bekertjes. 

Ontwerp en kleuren

Ontworpen door de bekende architect 
Luan Peter Hasnay. Verkrijgbaar in 
espresso- en instantkoffi eversie in de 
kleuren zwart en zilver.

Gebruiksvriendelijke technologie

XS kan volledig worden geprogram-
meerd met behulp van het selectie-
toetsenbord of met behulp van een 
fl ash card. Alle instellingen kunnen 
snel en eenvoudig worden gewijzigd. 
Het geïntegreerde reinigingsprogram-
ma maakt het reinigen gemakkelijker.

Flexibiliteit, variëteit en smaak.
Concepten om oplossingen te vinden.

Hoge programmeringsfl exibiliteit

De innovatieve elektronische software 

zorgt voor een grote instellingsfl exibi-

liteit en een grotere autonomie in het 

defi niëren en programmeren van elke 

afzonderlijke selectie.

Breed aanbod

Het geheim van ons succes? Wij 

bieden voor elk wat wils. Espresso en 

een uitgebreide selectie koffi especia-

liteiten, zoals cappuccino, moccacino, 

latte macchiato en wiener melange, 

om in te spelen op de uiteenlopende 

wensen op het gebied van warme 

dranken.

Uw eigen recept

Met de hoofdingrediënten, zoals melk, 

koffi e en chocoladepoeder, kunt u uw 

eigen recept samenstellen. U beslist 

hoe u ze met elkaar mengt voor 

verschillende resultaten op het gebied 

van smaak en uiterlijk.

 Speed-Mix    Presso-Bean
Keuzemogelijkheden 8  8

Menu
Programmeerbaar  d.m.v. “rheAction”

Suiker x
Koffi e x x
Koffi e met melk x x
Espresso x x
Mok koffi e x x
Mok koffi e met melk x x
Cappuccino x x
Wiener mélange x x
Latte macchiato x x
Koffi e verkeerd x x
Chocolademelk x x
Cacao  x x
Thee x x
Heet water x x

Capaciteit (kg):
Instant Koffi e 0,33
Koffi ebonen   1,00
Suiker  1,20 1,20
Melk 0,38 0,38
Chocolade 2,20 2,20
Thee 0,98 0,98
*capaciteit in standaard confi guratie
Vultijd 15/20 sec. 15/20 sec.

Technische specifi caties
Afmetingen (mm)
Hoogte 520
Breedte 380
Diepte 440
Gewicht (kg) 26 34
Bekers geen geen
Containers (max) 5  3+1
Voeding (Watt)  1350/1550 1350/1550
Spanning (V) 230 230
Wateraansluiting  3/8” female van
 1 tot 8 bar druk
Display LCD 16 tot 18 op LCD
 2 x 16 karakters

Opties

Onderkast
Tafelsteun (lade voor bekers en lepels)
Interne watertank
Koelunit voor koude dranken

Onderdelen set voor betaalsystemen


